Al saló d’actes de la Casa de Cultura de Xàbia es va dur a terme el dimarts 6 de maig de
2008, a les 20h, la sessió de Fòrum de l’A21L, per tal de continuar amb la fase d’informació/
revisió dels projectes del Pla d’Acció Local. En aquesta ocasió es va comptar amb la
presència de la Regidora de Joventut i Serveis Socials, Kika Mata.
Creació del “xec assistencial” i foment de la participació en activitats i tallers per a
persones majors.
La regidora va explicar que des del seu departament de Serveis Socials s’informa i tramita
sobre molts tipus diferents d’ajudes: el referit “xec assistencial”, bons d’assistència, menjar,
tele assistència, etc. El problema és que aquestes no són el suficientment conegudes per la
població en general i de la necessitada en particular.
Va indicar que la concessió d’estes ajudes, les quals van augmentant en nombre, depèn del
sou del/la interessat/da, amb un màxim establert per la Conselleria de 4.700€ a l’any.
Creació d’una Oficina Municipal per a immigrants.
Mata va dir que no es disposa d’este servei, actualment és assumit de manera conjunta
entre la Creu Roja i l’ajuntament, treballant en la repatriació, permisos de treball i de
residència, etc. Estos serveis, tal i com va comentar la regidora, deuran ser assumits per
l’ajuntament, desitjant seguir el model de Gandia, pel que s’està buscant la ubicació futura
d’esta oficina.
Mata va recordar que existeixen moltes ajudes a nivell municipal, no només per a
immigrants, sinó també per a persones majors, dependents, etc. En general, per a persones
necessitades.
Sobre interculturalitat i integració, Mata va exposar diferents programes municipals en
funcionament:
En escoles, la tècnica d’Interculturalitat treballa amb col·lectius d’immigrants.
Nadal Jove, programa d’integració durant 4 dies al Palau d’Esports, per a gent
d’aquí i de fora, acollint a la gran varietat de nacionalitats residents a Xàbia a
l’actualitat.
L’edil va recordar que fa escassament un mes que dirigeix el departament de Serveis Socials.
Programes d’inserció per a discapacitats.
Mata va explicar el programa TAPIS (Taller d’Adaptació Prelaboral d’Inserció Social), el qual
porta ja 12 anys funcionant. A Xàbia s’ubica a les antigues vivendes de mestres (al CP
Graüll), on realitzen treballs manuals a diari amb la finalitat d’incorporar als integrants a la
vida laboral.
Actualment una empresa de Dènia s’ha interessat en comprar-los els joguets que fabriquen
(els van exposar a una fira de Madrid), encara que també fan bosses, detalls per a bodes i
comunions, entre d’altres. Des de Serveis Socials s’està buscant un local en planta baixa per
tal que puguen obrir el seu propi negoci.
Control municipal de l’acompliment de l’obligació de respectar les infraestructures
per a discapacitats.
Kika Mata va explicar que, amb la situació d’obres en la què ens trobem al centre històric, els
pareix excessiu que la Policia Local siga estricta amb els aparcaments en llocs no propis, amb
l’excepció dels guals i passos de vianants i minusvàlids. Es fa un poc la vista grossa, menys
en aquestos llocs assenyalats.
S’està treballant en les obres per a que existisquen facilitats de mobilitat. Quan acaben les
obres del centre històric, es vetllarà pel respecte a tots els accessos i infraestructures.
Creació de programes de millora de l’accés als joves a la vivenda.
L’edil va recordar l’existència i bon funcionament del programa d’infovivenda en el què es va
crear, ara fa un any i mig, una borsa de vivenda què posa en contacte a sol·licitants amb
propietaris a través del seu tècnic. El servei ofereix un segur pels propietaris, aixina com la
tramitació dels 250€ d’ajuda per a l’emancipació dels joves.

Mata va remarcar l’èxit del programa, amb una elevada demanda, pel que s’ha hagut de
sumar un altre tècnic a la seua gestió. Pel mateix, va demanar a possibles ofertants de pisos
per llogar s’inclogueren a la borsa de vivenda.
La regidora es va mostrar preocupada pel col·lectiu de joves, en els que reconeix el futur del
municipi i estan afectats per problemes d’agressivitat, passotisme, drogoaddiccions, etc. Per
això, s’han coordinat quatre àrees diferents per intentar solucionar el problema: Seguretat
Ciutadana (Policia que està al carrer), Sanitat, Creu Roja (qui va dir que poden ajudar molt) i
Serveis Socials i Joventut. L’objectiu d’aquesta coordinació és la identificació de problemes,
maneres d’ajuda, on acudir, etc., en la formalització del què ve a ser un autèntic pla d’acció
municipal.
En les passades festes del Nazareno, es va dur a terme el programa “Jóvens en positiu”: una
carpa de la Creu Roja al pati de l’EPA on es realitzava un joc i es regalaven camisoles amb la
finalitat d’atreure’ls i que respongueren de manera anònima una enquesta amb 5 preguntes
sobre sexualitat, drogoaddicció i alimentació. La regidora es va alegrar del gran èxit que va
tindre la seua iniciativa, i va comentar que tenen pensat repetir el sistema d’enquestes als
centres educatius.
També va explicar que estan treballant en el desenvolupament d’una plana Web pels joves i
en la concreció d’una bona ubicació per a una oficina on hi haja una psicòloga que derive els
casos que li arriben.
Per altra banda, la regidora va comentar la recent creació d’un institut municipal de la
vivenda, del que podrà explicar al Fòrum en properes dates i amb una major amplitud el
regidor Rafel A. Bas, el responsable del mateix.
En relació a això, Mata va comentar que s’ha obert el termini d’inscripció per a les vivendes
socials (VPO), en una oficina habilitada al Centre Social. L’horari d’esta oficina és de 9 a 13 i
del 16 a 20 hores. Allí es pot recollir i dipositar les sol·licituds de vivenda social, les quals
s’enviaran a la Conselleria, qui demanarà en el seu moment la documentació necessària per
formalitzar les sol·licituds.

Preguntes, dubtes i comentaris dels assistents a l’acte i respostes per part de la regidora:
•

Respecte a les infraestructures adaptades, a l’Av. Fernando Rojas, per on està el Lidl,
les voreres estan molt altes i no hi ha manera de baixar si es va amb bicicleta o en
cadira de rodes, per cap dels dos costats. Hi ha molt de desnivell.

•

Un assistent es va interessar pel grau d’èxit del programa de vivenda.
o Kika Mata va comentar que, en el que portem d’any, l’oferta de pisos s’ha
triplicat respecte l’any anterior sencer. Pareix que es nota la crisi i el treball
realitzat. També s’han abaixat els preus i avals, gracies al segur que els
proporcionem. S’ha ampliat el servei amb un tècnic més i la idea és obrir tots
els dies de la setmana, no només 3 dies, com es fa actualment.

•

Un altre assistent es va interessar pel demanat Casal Jove i va proposar ubicar-lo en
un local de planta baixa del centre històric. Va reconèixer que hi ha una franja
d’edat, dels 7 als 12 anys, donat que no disposen d’oferta adaptada a les seues
necessitats i no tenen un lloc on simplement reunir-se.
o La regidora es va mostrar molt d’acord amb el comentari i va explicar que
des del seu departament s’està treballant per trobar el lloc adequat per a la
ubicació d’este Casal, possiblement a l’actual àrea econòmica quan el nou
edifici de l’ajuntament estiga acabat. Respecte de la proposta d’ubicació de

l’assistent, va respondre que el pressupost del què disposa és molt limitat i
l’ha dirigit a aquells programes i activitats que estiguen funcionant bé, com el
que fan el dissabte nit, Infovivenda, Nadal Jove, entre d’altres.
•

Un altre assistent va recordar a la regidora que s’ha parlat moltes voltes d’emprar
l’edifici del Central Cinema, un lloc aparentment ideal per a allotjar el Casal Jove, a
l’igual que la possibilitat d’habilitar un lloc per assajar grups musicals juvenils.
o L’edil va recordar el problema del pressupost, donat que cabria reformar
l’edifici, que es troba deteriorat. El criteri de la regidoria seria el deixar el
Central Cinema per a actuacions de les escoles i representacions del sainet,
mentre que els joves anaren on està ara l’àrea econòmica. La idea és que el
Casal tinguera una sala a la part de dins, insonoritzada, per a assajos de
grups musicals.

•

Per altra banda, una assistent va preguntar per la possibilitat d’habilitar alguna paret
gran per a fer grafits (graffitties en anglès)
o Kika Mata va dir que ja ho havia pensat per a la franja d’edat de 13 a 16
anys, molt difícils segons la regidora.

•

Al respecte dels grafits a les parets, es va debatre sobre el poc civilitzat d’alguns
ciutadans, no només les parets, sinó també per la responsabilitat de no embrutar els
carrers i jardins per part dels propietaris de gossos.

Projecte de reforma del Port i el seu entorn
Després de revisats els projectes del Pla d’Acció, es va demanar els assistents si volien
tractar la proposta d’ampliació i reforma del Port i el seu entorn i, si aixina fora, de quina
manera es volia fer. El tractament d’aquesta proposta no estava inclòs dins l’ordre del dia,
però es va haver de fer davant el gran interès per part dels assistents.
Una assistent a la reunió i que va acudir com a periodista a la roda de premsa de presentació
de la proposta, es va oferir per explicar molt breument el nou projecte d’ampliació i reforma
del Port i entorn.
Després de posar en rellevància que l’A21L ja s’ha pronunciat respecte anteriors propostes
d’ampliació del port, es va concloure que la coordinació de l’A21L faria una recerca de tota
aquella documentació i acords de l’A21L relacionats. En següent sessió de Fòrum es decidirà
com debatre-ho.

